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Yeni başku
mandanımız 

--·-Türkiye cumhuriyeti; Türk 
milletinin, bütün kudretlerini tek 
iradede toplanmasının eseridir. 
Türk, dünya milletleri içinde 
bugünkü hürmete ve dikkate 
erişni o kudret temerküzüne 
borçludur. Atatürkün be· şey· 
den yüce şahsiyetinde bulduğu
muz bu toplayıcı iradeyi, sayın 
İnönüne intikal etmiş görüyo
ruz. Atatürkten sonra Devlet 
Başkanlığı vazifesini uhdesine 
alan İnönü, aynı zamanda Türk 
ordusunun Başkumandanadır. 
Türk milleti, kendisini bu sıfatla 
da selamlamakla istikbale em
niyet ve itimat duymaktadır. 
Başka diyarlarda olduğu gibi 

günlük politika mücadelelerinin 
değil, hayat ve hadiselerin ıstı 
f asiyle türk milletinin en yük
sek hizmet ve vazife mevkiine 
yükıelmiş ve Atatürk gibi cihan 
tarihinin emsaline tesadüf edil
mez bir şahsiyetinden sonra mil
letin başına geçmiş olan lnönti, 
en küçük cUzütamından en bü
yük organlarana kadar sevk ve 
idre ettiği ordumuzun • bizzat 
söyledikleri gibi - hakikaten 
emekli bir mensubudur. Her tür· 
1'.ün girdiği veya behemehal gi
receği bu muhterem müesseseye 
intisap ile hakla bir iftihar duy
maktadır. 

Vazifede kademe farkı gör
meyenlere ancak nasip olan yük· 
sek bir inanışla Türk ordusunun 
Başkumandanı olduiunu söyler· 
ken ,,azimkir ve ve tccrllbeli 
kumandanlar, şefkatlı ve feda
kar zabitler ve Türk milletinin 
hakiki özü olan kahraman el
lerden ve cilmlesi ehliyetli va
zifeseverlerden vücut bulan 
" Türk ordusuna,, asalet ve hey
betin timsali olarak, gurur ve gü
venle,, bakıyor. Bu bakışıyle 
İnönü, bizim gözümüz olmaktadır. 
Tek siyaseti; milletin kudret 

ve refahı, devletin istiklal ve 
istikbali olan cumhuriyet türki
yesinde her kudretin kayağı, 
hayatta fazilet ve ruhta temiz
likUr. Sağlam bir siyasi uzviyet 
olan devletimiz, her faaliyet 
izaıının bu şartlar içinde ve· 
rimli işlemesile, aralarında te
essüs etmiş vatan sevgisinden 
gelen muvazeneyi devam etti
rere:k çalışmasiyle bozulmaz ve 
sarsılmaz bir ahengin timsali 
olmaktadır. Cumhuriyetimizde 
devlet reisinin yük!ek sıfatı, bu 
ahengin sembolüdür. Yeni cum· 
hurreiıimizin şahsında yeni baş· 
kumandanımızı selamlarken, bu 
sembolün manasını, türk vata
nına duyduğum derin sevginin 
kendisi olarak anlamaktayım. 

"Ulus,, Hasan - Ali YÜCEL 
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PAZARTESİDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SİY ASI HALK GAZETESİ Sayısı : 100 Para 

Yurtda matem Toprağa tarziye 
Atatürkün cenaze merasimi münase
betile yurdun her tarafında matem 
töreni yapıldı. Göz yaşları döküldü 

Başımız bağramızın kemik ya
pısına, gönlümüz acının kara 
çakılına, Atamın cesedi katı 
toprak üstüne düştü. 

Bu yas güzünün~ bitmez giln· 
nünde, acımızın bu geçmez gü
zünde esen hava nedir? Edirne 22 - On beş yıl ön

ceye kadar, yakan tatihimizde 
en çok acı, en çok sefalet gö
ren şehrimiz, her karış topra· 
ğı kanla yuğrulmuş, katliam gör
müş, acı ve iztırabı kalemle 
tarif edilemiyecek bu vatan 
bölgesi bu günkü kadar, acı ve 
elem çekmemiştir. 

Her evde ve her adım başın
da hıçkırık sesleri geliyor. Dün 
Atatürkümüze son rasimei hür-
meti ifa için öğleden sonra 
bütün Edirne halkı onün anıtı 

önünde toplanmıştı. 
Saat 14 te çalınan istiklal 

marşı ve Şopenin matem hava
sından sonra, İlbay Niyazi Ber· 
genin nutku göz yaşlarına tek· 
rar yol verdi. Bütün halk bir 
ağızdan: 

- Atatürk; sen ölmemeliy· 
dini diye bağrışıyorlardı. lıbay
dan sonra kitapçı Hilmi, öğret
men Ihsan birer söylev verdi
ler. Saat 16 da 3 dakikalık 
vakfeden sonra meşaleler yan
dı ve halk bir ağızdan andiçe
rek anıbn önünden tizim ge
çiıi yaptı. 

Sinop 22 - Yari inik bay
raklariyl kapalı mektepleriyle 
bir ölü evine benzeyen Sinobun 
ehalisi, parkta Atatürkün türk 
ve parti bayraklarile süslenen 
büstü etrafında toplandı. 

istiklal marşından sonra ha
tiplerin söylevleri halkın tees
sürünil arttırdı. Törene meş'a
leler yakılarak ve ant içilerek 
derin bir hüzün ve elem içinde 
son verildi. a.a. 

Uşak, 22 - Dün Uşak halkı 
ebedi ŞeHnin heykeli etrafında 
toplanarak göz yaşlariyle '\slatıl· 
mış bir çok çelenkleri ayakları 
altına serdiler. Halkın büyük 
elemini tebarüz ettiren ve göz 
yaşlariyle karşılanan söylevler
den sonra sükôt vakfesi yapıl
dı. Altı meıale yakılarak hep 
bir ağızdan ant içildi. a.a. 

Afyon 22 - Zafer abidesi 
önünde yapılan tören çuk hazin 
oldu. Halkevinde yapılan top· 
lantıda, Atatürk ğöz yaşları 
içinde anıldı. a.a. 

Fethiye 22 - Bugün Atatürkün 
ebediyete intikali merasimi çok 
hazin bir hava içinde ve göz 
yaşları arasında yapıldı. 

Hatipler, Atatürkün hatırala
rını heyecanlı söylevleriyle ta· 
ziz etmişler ve sükut vakfesin· 
den sonra meşaleler yakılmıştır. 
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Atatürkün ,büstüne çok musanna 
çelenkler konmuştur. a .a. 

Bodrum 22 - Aziz Atatür
kün yüksek hatırasıoı tazi7. tö
reni dün, halkın dinmek bilmi· 
yen göz yaşlariyle yapıldı . 

Genç ihtiyar halk ve okullu
lar göz yaşları arasında and 
içtiler. 

Büyük Sefin büstü önünde 
bir tazim geçişi yapılarak töre-
ne son verildi. a.a. 

İzmit 22- Ulu Atamızın ha
tırasını taziz için saat onbirde 
balkevinde bir toplantı yapıldı. 

Adalet Kocabalkan ve Zeki 
taraflarından söylevler verildi. 
Saat on dörtte deniz "ve kara 
subayları, vali ve m'lli erkan 
Orta ve İlk okul talebeleri, ce 
miyetler ve bütün halk, Atam.
zın heykeli önünde toplandılar. 

İstiklal marşı ile matem ha
vası sükut ve göz yaşlarile din
lendi. Parti tarafından Nuri 
Doğan halkı ağlatan bir söylev 
verdi. Belediye namına İsmail 
Devlet kuşu, orta okuldan Nuı
retin söylevleri sırasıqda gökten 
düşen damlalar da balkın göz 

Kuru gövdemizi eğen, kolla
rımızıo göklere uzanmış dalla
rını indiren bu rüzgar nereden 
geliyor? Yapragımız1·döken, içi
mizi kurutan, yaşlarımızla bir
i kte yere düşmüş ıslak gölge· 
lerimizi birbirine katan, Atamızı 
bizden koparan bu kara sam 
nereden esiyor ? .. . 

Hangi mevsimin yollarına sap
tık Atam ? Yüzümüze ölümün 
rüzgarı çarptı. Bahtımızm ka
ranlığında seni kaybettik, arı
yoruz.. Demin bizi tutuyordun, 
Şimdi nerdesin ? Taşlar dolandı, 
diz üstü düştük Atam, ellerin 
nerede? .. 

Ölümün sonu görünmez çuku
runa, toprağın kara ağzına mı 

düştün Atam?. Onun çamur di 
liode şapırdıyan korkunç ses 
bize diyor ki: Oradasın ve geri 
döamiyeceksin.. Övünme,. İşti
han ile tıkanıp boğulursun ya
ğız ifrit. .. Senin ağzına vurdu
ğum mermer kilit Atam·n göv
desine geçmek istiyen dişlerine 
çarpacak .. 

yaşlarına katıldı. And içildi. Aldığını geri vermiyen deli 
Andın her kelimesi meydanın toprak!.. Hele bende olanı hiç 
her tarafını dolduran halk ta- alamıyacak41ın. . Ben, seni ve 
rafından tekrar edildi. senin katı cevherlerini kullana• 

Konan yüzlerce çelenk hey- rak, seni sanatımın dehi.siyle 
kelin etrafını sardı. Saat 16 da eriterek taştan,çelikten, tunçtan 
fabrikaların ve donanmamız•n örnekler yuğurur, onları senin 
da düdükleri çalınmağa başla· katı göğsüne saplarım!. Ben, ge-
yınca, her taraf sükiit içinde ne seni: aldığının biçimine ko-
kaldı. Bu sırada altı meşale ya- yarak karş ıma dikerim .. Fakat 
kıldı. sen? Sen içinde yanam, kafam-

Başta mektepliler olmak üze- da yaşıyam, bağrıma Oudan 
re askeri ve mülki erkanla bü· yapışık kalanı alamazsın! .. can-
tün halk tazim geçişi yapmıştır. ölümün, ceset senin; in:ın be· 

Meşaleler sabaha kadar ya· nimdir. Size yaraşanları alın 
nacak ve her meşalenin etra- kara haramileri.. Üst yanı 
ftnda bir Türk askeri sabaha bizimdir. Tunç eı ir, mermer kı-
kadar ihtiramla be\diyecektir. rılır, demir bükülür. Atanın 

1 Bayramlaşm~a==---=-===-=-=Hava raporu 
yapılmıyacak Ankara 22 - Devlet meteo-

t 
roloji umum müdürlüğünden: 

. lbay ve Parti başkanımız 
Ö Su hun et: 

zdemir Güdayın her sene 
b l d h Diine nazaran bütün yurtta 

ayram ar a alkevi salonunda 
yaptığı bayramlaşma bu şeker suhunet 1· 9 derece düşmüştür. 
bayramında yapılmıyacaktır. En düşük subunet sıfırın altın· 

Haber aldığımıza göre, büyiik da Kütahya ve Konyada 3, Ulu-
matemimb: dolayısiyle bu bay- kışlada 4, Yanda 5, Karsta 12 
ram hususi ziyaretlede kabuJ derecedir. 
edilmiyecektir. 

• ",) >c 4 4 ... 

• 

itizar 
Ramazan bayramı münasebe

tiyle gazetemiz üç gün çıkmı
yacaktır. Özür dileriz. 

En yüksek suhunet saat 14te 
yapılan rasadata göre, Çanak.
kalede 17, İzmir 18, Bodrum 

19, Adanada 20, Antalyada 22 
derecedir. 

De,amı 3 üncü sahifede 

Yazan: Fahri Ecevit 

kendi son cevherinden yaptığı 
ne zamanın kasırgası, ne me· 
kanın sarsıntısiyle çökmez, ezel
de var olana ölümlerin dişi 
geçmez!. Gerçek olan şey deği
şir mi? Atayı yapan millet, mil
leti yapan Ata kadar gerçek
tir. Ona güvendiği için sağ olan 
O'nun güvendiği kadar sağlam
dır .. .. 

Atanın cesedini alan toprakC 
seni bağışlıyorum. 

Benim yüreğim ıenin kadar 
katı değil. O senin zerrelerine 
karıştı diye, sana kinim bile 
yok. 

Sen "0,, ıun ki üstünde ben 
varım, vatanım duruyor. Baıtı· 
ğımız toprak yumuşak değil 
pek olmalı, türk gibi bir milleti 
taşımaya dayanmalı. 

Atam sana karııtıktan sonra 
daha sağlam oldun ey vatan 
toprağı! 

İçine Atatürkün kemikleri 
çatılmış toprak üstünde, ve 
Atatürkün başı değmiş demir 
gök altında müsterihiz . Seni 
yermiyorum; övüyorum!. Sana 
kinle değil; aşkla bakıyorum!. 
Üstünda duran kadar içine ka
rışan için de sana tapıyorum .. 
Fakat. heyhat neye söylem,meli, 
yüreğimiz ezik bir pıhtıdan, 
içimiz dört duvarı kalmıt bir 
yangın yerinden farksız... Ger
çeğin hain saldırışına hiı ve 

fikir sentezleriyle karşı durmak

tayız ... 
Ey büyük facia. Sana ancak 

mukaddes bir inana tutunarak 
bakmıya tahammül ediyoruz. 
Ketki ölüm ıeni bizden sonraki 
nesiller öailı ne oynasaydı. 

Barosu olacak 
vilayetlerimiz 

Avukatlık kanununun tatbikı 
hakkındaki hazırlıklar ikmal 
edilmiştir. Kanun hükümlerine 
nazaran hangi vilayet merkezin

de baro teşkil edileceği de 
mahallerine tebliğ edilmiştir. 

Baro teşkil edilen vilit mer
kezlerinin adları şunlardır: Af
yon, Karahisar, Ankara, Antal
ya, Aydın, Balıkesir, Bursa, 

DenizlJ, Diyarbakır, Edirne, El

azığ, Erırum; Eskişehir, Gazi
antep, Giresun, İçel, lstanbul, 
İzmir, Kastamonu, kayıeri Ko
ceaeli, Konya, Kütahya, Ma-

latya, Muğla, Niğde, Samsun, 
Seyhan, Sivas, Tokat, Trabzon 

1 

Zonguldak. 



Atatürk için 
Bugıın bil k 

Yıı · . d yü bir matem ve 
ıçın ey" K 

aıkıyle ıı. alplerimiz onun 
onun k çarpıyor, gönüllerimiz 
lerinıi a~ ıyle yanıyor. Ve göz· 
bo•a z e onu kaybettiğimiz için 

., nıyor dur d den b ına an dinlenme· 
0fanıyor 

Ağlıyoruz f • .. 
bOyGk ·. aglıyoruz !. Bu 
nız .. acıyı gıdermek için yal-

aglıyoruz . k"u "'ki b"" '"k ler k · çu er, uyu -
ağİ adın, erkek, genç, ihtiyar 

t ıyor, bir kül halinde bir va
ın ağl 

ve b' '!or, bir millet ağlıyor 
N ır f cıhan ağlıyor. Bugün. 

H
e kena, Ne acı bir giln. 
er es b" ''k b' içind .uyu ır matem 

t e Sankı onun çiğnediği 
opraklar 0 •1 . . k A ol ' geçı mesı ım anı 

ne~~~~n fakat onun getiği, çiğ· 
ıgı dağlar hile. 

le ~~k~sin gözleri yaşlı, kalp
ı rı u ıstenmiyen günün acısıy
ı çarpıyor. 

Demek Atatürk öldü !.. 
t Demek Türkün en büyük kur-
arıcısı en bn .. k A . b ' yu tası ve cı-

hanıfnda en büyük sulhcusu 
er an' 'b' B 1 gı ı o zalim ölümün 
Dlinde hı" r b' d .. 'l ' b T ır yer e egı mıyen 
aıını eğdi ha !.. 
Hayır t H , .. 1 d' bala .. ayır .. o o me ı, o 

hn yaşıyor, kalplerimizin en 
cra köşelerinde bile , e dün

ya devrilinceye kadar da yaşı
Y•caktır. 

t ~ h~ tarihti. Hemde öyle bir 
·~ lu okumakla değil onun 

ya nız ismini anmakla insanın 
göz6nQ ıt .. • • 

k n ununden koca bır tarıh 
oca h' I ır devir geçer .. 

1 btte Trablus harbi, Çanakka-
e arbi D l k İn" ii ' um upınar, Sa arya, 
C 

00 h bUyük taarruz, sonra 
._ u

1
?' 1uriyet, yazı, dit, şao'ka in

"1 aparı 
ist'kı·ı· ve en nihayet Hatayın 
d' 

1 
Aa ı. Onlar hep senin eserin-

~r tarn. Bunlar koca bir de· 
vır ve ko b' . 
nedir? ca ır tanhten başka 

Atam t 

Biz sen .. : h' b' ı ıç ır zaman unut-
nıayız v 

Ç 
e unutmıyacagnda ! .. 

ünkn . 

Biz Je~in çocuklarınız bizi 
•en t' · . ' .. ye ıştırdın, Bize buğünü sen 
gosterdin. 

Bize aöyl . ld w .. 1 d b
. emış o ugun soy ev 

e ıç b' k ır zaman hatırımızdan 
çı mıyacaktır. 

Ey Türk gençliği ! 
oldB~yiik Atamızın bize söylemiş 
bQ ugu 0 hUyük sözleri bir daha 

rnıette hep beraber analım ... 

Gazinin hitabesi 
i~. Türk gençliği! 

lini 
1;~.ci vazifen, Türk istikla

bet ' uhrk Cumhuriyetini, ilele· 
t' ' mu af aza ve müdafaa etmek-
ır. Mevcud' t' . . t'kb ı· . 

Ye .. ıye ının ıs ı a ının 
gane te l' b sen' me ı udur. Bu temel, 

istik~ 
1 
en kıymetli hazinendir. 

d a de dahi, seni bu bazine-
en, mah 

dah'l• rum etmek istiyecek, 

1 
1 1 ve harici, bedhahların 

o acaktır B' " . t'klAl Cumb . · ırgun, ıs ı a ve 

Y
et' urıyeti müdafaa mecbur\

ıne dn 
ınak .. fersen, vazifeye atıl-
vazi tı~ın: içinde bulunduğun 

ye ın ıınkan 't' . d" 
şünm· . ve şeraı ını u· 
r 't ıyeceksın! Bu imkan ve şe-
aı ' çok na-" . b' h' te t h" a.uusaıt ır ma ıyet-

c ehza ur edebilir. istiklal ve 
uın · urıyetine kast·~ decek dü~-

manlar b"t" " ' u un dünyada emsali 
görulmemiş bir gal"b' t' .. -e .

1
. ı ıye ın mu-

- ısı ı ol b'I' l 
h'l . a ı ır er. Cebren ve 

ı e ıle · lel . azız vatanın, bütün ka-

lerı. zaptedilmiş, bütün tersa-
ne erıne · 'l . 

gırı ınıı, bütün or-

AYDIN 

ATAM 
----------------------

Karanlık... Güneş neden si
yah?. Sessiz her şey uyuyor. 
Saat dokuzu beş geçe. Ah bu 
saatlar ne kadar meş'um, ne 
kadar acı dakikalar... Ağladık 
tek bir kalp gibi günlerce ağ
lıyoruz. Çünkü güneş battı. O
nu kaybettik. O üzerimize ge
len her felakete kanat geren 
ana bir kartaldı. Onsuzuz!. Ba
bamızı kaybettik .. Öksüzüz. ya
şıyoruz.. Yolunda her an ayrı 
bir bükülüşle akan nehir kuru
du .. 

Şimdi sususnz, yanıyoruz! .. 
Rnhumuz yanıyor feryat ediyo
ruz. Gönlümüzde, derin çok de
rin bir yara var. Ayni yaranın 
ıstırabı ile tek bir kalp gibi 
ağlıyoruz, dövünüyoruz. Gözle
rimiz Onun altın saçlarını, ye
şil gözlerini görmüyor; sesini 
duyuyoruz .. - (Ey!.. Türk genç
liği birinci vazifen Türk istik
lalini, Türk cumhuriyetini ilel
ebet muhafaza ve müdafaa et· 
mektir .. ) Ey tabiata hayat ve· 
ren atam. Müsterih ol.. Son aşi
yanında emniyetle uyu .. Sözünü 
yerine getireceğiz and içtik ! .. 
Sen ölmedin... Ölmiyeceksin ... 
Asırlarca milletin gönlünde, dün· 
ya tarihinin kucağında mağrur 

başınla dimdik duracaksın ! .. 
Seni toprağa değil, kalbimize 
gömdük .. Ey Atam ... Atatürk ... 
Adını altın kalemlerle kalbimi
ze nakşettik.. Evet sen daimi 
kalamazdın. Çünkü ihtiyar kür
re senden utanıyordu. Sen ona 
ıstırap veriyordun. Onun üzerin· 
de çok ağır bir yüktün •. Sen bir 
cazibeydin. 18 milyonu ardında 
sürükledin. Sen nabzımızda vu
ran kandın, vücudumuzdan bin 
bir ıstırap ile ayrıldın .. Bir dün
ya çöktü. Bir alem yıkıldı. Kı
yamet koptu. Ey ulu tanrım bi
zi o yarattı. Sen de onu bizlere 
bağışlamalıydın. Onu bizde gör
dükçe kıskandın. Onu aldın. Sa
na isyan ediyorum. Yarab onu 
neden • aldın?. Ey ulu başbuğ 
neredesin?. Ey ebede giden yo
lun yüce yolcusu nereye 
gittin?.. Hayır gitmedin gönlü
müzdesin ... 

Ey .. Türk !.. Bugün yaslı, ya
rın her savaşta zaferi kucaklı
yacaksın .. Değil mi? O; kalbi
mizde yaşıyor. Değil mi? Gide
ceğin zafer yolunu o açmıştır. 
Kafi.. Arşa kadar. Arşa.. Arşa 
kadar .. Türklük yaşayacaktır. 

K. Tanyer 

Atam 
Güneş arıyor o kendi eşini 
Türklük kaybettin kendi güneşini 
Türk yok değil var kalbimizde yaşıyor 
Tarihle öpüşüp kucaklaşıyor 
Atam atam neredesin nerede 
Hangi meçhul diyar hangi köşede 
Düşün dur o makberi kim kazıyor 
O, yere değil, tarihe sığmıyor 
İsyan ettik allaha aldılar diye 
Feryat ettik yarıda bayraklar diye 
Der onu görelim, öpelim, öpelim. 
Ona taç olarak çelenkler örelim 
Biz değil tarih ördü sana taçlar 
Tarih bitti, seninle, seninle başlar • 
Diole feryat ediyor bütün cihan 
Gömülmez yerlere tarihteki şan 
Açtığın yolda bir nehiriz akan 
Atam ölmedin ölmezsin Atam 
Ateş küre fenden utanıyordu 
Üstünde durdukça uyanıyordu 
Onun için gittim Atam ondan 
Ondan indi yarıya bayraklar 
Ondan soldu ağaçta yapraklar 
Ovada ötmüyor şimi bülbüller 
Sen yoksun arzda acap kimler güler 
Kaval çalmıyor, melemiyor kuzular 
Neden sustular acap gece mi var 
Sarsılıyor korkuyle hep yerler 
O gidiyor gün batıyor dediler 
Atam atam nerede$İn nerede 
Hangi meçhul diyar hangi köşede 
Düşüu dur o makberi kim kazıyor 
O yere değil tarihe sığmıyor. 
Atam tarih senden aldı hızını 

Türk kaybettin en parlak yıldızı ı ı 
Tarih sen, sen acun gibisin Atam 
Tarihe can verdin tarihsin Atam K. Tuncel 

duları dağıtılmış ve memleketin 
her köşesi blifiil işgal edilmiş 
olabilir. 

Bütün bu şeraitten daha elim 
ve daha vahim olmak iizere, 
memleketin dahilinde iktidara 
sahip olanlar gaflet ve delalet ve 
hatta hıyanet içinde bulunabi
lirler· Hatta bu iktidar sahipleri 
şahsi menfaatlerini, müstevlilerin 
siyasi emelleriyle tevhid edebi
lirler. Millet fakrü zaruret için
de harap ve bitap düşmü, ola
bilir. 

Ey Türk istiklalinin evladı! İş
te; bu ahval ve şerait içinde 
dahi vazifen Türk istiklal 

ve cumhuriyetini kurtarmaktır! 

Muhtaç olduğun kudre~, damar
larındaki asil kanda, mevcuttur!,, 

Ey büyük Atamız!. en büyük 
halaskarırnızl. 

Kurmuş olduğun ve bize ema · 
net ettiğin bu yurdu, bu cum· 
huriyeti ve bu istiklali her ne 
bahasına olursa olsun ilelebet 
muhafaza, müdafaa edeceğiz ve 
açmış olduğun nurlu yoldan dai
ma ve daima yürüyeceğiz. 

Bunun içinde bütün biz türk 
çocukları, türk gençliği ant içi
yoruz !. Ant içiyoruz. 

İzmir Erkek Lisesi 
Feri dun Gök bel 

SAYI : 399 .. :s 

Atama .. 
Acı oluyor yetimlerin bay

ramı .. gönül boşluğu anlıyorum ki 
bir şeye benzemiyor Ata.. ı 
Babamı kaybettiğim zaman 

küçüktüm .. O seneki bayramım 
da belki böyle içli ve hazin ge· 
çirmiş o zamanda içimde dolmı· 
yan karanlık ve baş döndürücü 
bir boşluk hissetmiştim .. 

yor, gülünemiyor, uynşan bu 
kollar eski kuvetini bulamıyor, 
15 yıldır gülmeğe ve söylemeğe 

alışan bu dudaklar artık açıl· 

mıyor Ata.. açılamaz Ata. 

Fakat gözleri hayata yeni a
çılan insanlar neşeyi olduğu gibi 
iztırabı da kolayca unutuyorlar. 
babamı ve babamdan kalan a
cıyı renkli bayram günleri önün
de çabucak unuttum. Çoçukluk 
güzel şey .. içinde azaba istiraba , . 
ve ye se yer vermıyor .. 

Fakat Ata! bu bayram öyle 
olmıyor. Gençleşen, dinçleşen 
ve zindeleşen insanlar lztırap
larını kolay susturamıyor avu· 
tamıyorlar.. Onların içinde be
liren siyah boşluk kolay dolmı· 
yor. Onlar kolay avunamıyorlar 
Ata .. 
Bakıyorum; eserlerini kendile

rine emanet ettiğin genç ço
cukların, dü şiik omuzlarında 
yetimliğin ağır ızl ırabına güç 
tahammül ediyorlar .. ve bu güç 
tahammül, etratlarına irade ve 
kuvvet telkin etnıek gayesile 
güç başarılıyor Ata. 

(Yurd) ve (ülkü) sevgisi şimdi 
bu boşluğun yanında, onun ya
nıbaşmda öyle mukaddes birer 
şahika oldu ki, biz, bu şahika· 
ların heybetini, yokluğunun ö
nünde öne düşen başımızın ta· 
şıdığı nemli gözlerimizle değil, 

tertem:z içimizin billurlaşan sat· 
hında görür olduk. Varlığın ayrı 

bir idealdi, yokluğun yine ayrı 
ve başka bir ideal oldu bizlere .. 
Ve biz ıstırabı; onu kuru bir 
sünger gibi iç~n kalbimizde, do
kununca fışkırıverecı:k bir kuv
vet, bir kudret haline getirdik. 

/ Bayram.. Istırabı tatımıyan, 

yetimliğin, kimsesizliğin zehrini 
içmiyenler için, güldürücü, se
vindirici oyalayıcı ve avutucu 
günler kucaklıyor .. Bayram gü
zel şey Ata .. Fakat... 

Ecel bu şerbete, kemikleşen 
parmaklarından gönlü ve dimağı 
uyuşturan zehrini akıtmamış ol
saydı !. 

Dün senin için göz yaşları 
birbirine karışan 18 m;lyon, tut
tuğu yasın kapkara havasında 
artık giilemiyor eğlenemiyor, 
bayram yap2mıyor Ata.. Ve 
bayram yapamaz Ata ... 

• 
Düşük omuzlar, nemli gözler, 

uyuşmuş gibi yanlara sarkan 
kollar hep bu kara havanın acı 
eserleri değil mi ? Eğlenilcmi · 

+ 
Tanrımızdan bir dileğimiz var· 

dı . O da, seni fani yaratmış ol· 

masaydı.. Ah bu temenni... 

Olmuyor, olmuyor Ata .. Eser· 

leri yaşıyacak olan insanlar için 

onlara (ebedilik) temenni etmek 

küçük ki\lıyor.. Ve biz, bu ye

tim çocukların, omuzlarımıza çö· 

ken kabusu bir an silkerek : 
11 Ata ! Ne mutlu sana; diyo

ruz, yine kendin, eserlerinle 

ebediliği hak ederek aramızdan 
ayrıldın !. ,, 

1 

• En büyük ve en şerefli insan, 

asil ve mümtaz adam! bize bu 

yolda niçin bir vazife vermedin? 

Fe. Fa 

! Almanyada vapur 
yaptırıyoruz 

Denizbank tarafından Alman· 

yada inşa edilmekte oldukları 

malum bulunanlar dışında yeni 

gemilerin siparişleri kiti safha· 

ya girmiştir. Bu sipariş işinin 

bu günlerde neticelendirilmesi 

muhteme\dir. 
Bu gemiler, dördü Mersin, ye

disi Bartın tipi olmak üzre şim· 
dilik 11 tanedir. 

Fakir çocuklara 
yardım 

Halkımızın fakir çocuklara 
gardımı devam etmektedir. 
Dünkü listeye ilaveten geni 
teberrülerin neşrine devam e
diyoruz. 
Lira K. 
--

2 Abdurrahim Vardar 

5 Kazım Posacı 

5 Ekrem Torunlu 

20 Eyüp Şahin fabrikatör 

25 Ekrem Çiftçi " 
10 Halid Çarlı " 
2 Hamid Altıparmak 

2 Saraf Asım 
2 Halil İbrahim Böcekli 

10 Fazıl Köprülü 
--

83 Yekun 
407 E velki yekun 
--
490 Umumi yekun 

Aç toprak 
Açıl toprak sığmayacak bağrıaa çünkü atam geliyor 
Sevin toprak; yücelerin yücesi ulu önder geliyor ... 
Nerede saklıyacaksıo bu ulu varlığı, söyle .. 
Korktun mu, ulu atamdan yoksa sen de, sükutun ne böyle 
Kara toprdk, aç sefil toprak gözün doymadımıydı hala 
Bütün dünyaya karşı koydu, kalbindeki Türklük kanıyla. 
Yalnız ilk defa ölümün kara yüzü önünde eğildi. 
Ölümün önünde o değil, fani Atatürküm eğildi. 
Ecel! Sen de nasıl çıktın bu yüzünle onun ta karşısına 
O gök yüzlü Atam seni bir lahza titretmedi mi yoksa? 
Kaldır bak; mukaddes başını Atam, dünya sana ağlıyor. 
Kaldır bak, kaldır bak; nurlu başı, ulus kara bağlıyor 
Şimdi 17 milyon gönül, bir tek gönül gibi kanıyor, 
Şimdi 17 milyon Türk, durmadan "Atam,, diye ağlıyor. 

Mediha Tin 
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Matem töreninde 
...................... 

Refik Yıldırım Tellioğlunun Halkevi 
namına söylediği nutuk 

Ey .• Tarihin hasta yurdu tanı
lan öz yurdumuzu dirilten sen. 
ey Atatürk!. 
Ey istilacı kursanların ayakla
ları altındaki yurdumuzu çiğnen
mek ten koruyan sen.. Ey Ata· 
türk !. 
Ey inkilap .. devrim, rejim ya
ratan sen Ey Atatürk!. 
Ey .. tarihleri parlatan ve şan
latan sen Ey Atatürk 
Ey .• Türklnrin güneş yüzlü .. al
tın kalpli yikit ve kahraman 
bayı .. sen Ey Atatürk! .. 
Acı acı duyduk ki biz.. senin 
fanı varlığına. Ecel denen hort
lak sırtlan. Pek erkence kast
eylemiş. Türklüğün ve insanlığın 
gözlerinin yaşlarını, alutmağı 
ahteylemiş. 

Ey siz !. On bir günden beri .. 
içlerinin ateşleri sönmiyen göz
lerinin yaşları dinmeyen derdli 
kardeşler!. 

Ey, sen .. 
Kararan talihini ~ğartanı kay
betmekten . boynu bükülen 
Büyük bayrak! .• 

* Ey, kahraman kurtarıcısını kay-
betmekten içi yanan... Büyük 
Türkiye!.. 

Ey, en büyük şefini kaybeden 
büyük hükümetim !.. 

Ey, en büyük önderini, lide
rini kaybeden büyük partim ! . 

Ey, en büyük buşbuğunu kay
betmekten kalbi yanan büyük 
ordum!. 

Ey, hamilerini kaybeden .. Ku
rullar ! 

Ey, başkanlarını kaybeden .• 
Kurumlar! 

Ey, en büyük başlarını kay
beden öğretmenler ! .. 

Ey, en büyük baş öğretmen

lerini kaybeden okullar ! . 
Ey, en büyük babalarını kay

beden... Okurlar !.. 
Ey, en büyük atalarını kay

beden. Çocuklar ! .. 
Ey, en büyük kahraman ve 

yiğit şampiyonunu kaybeden .. 
Türk gençliği !.. 

Ey, en büyük sevenini kay· 
beden Türk ulusu ! . 

Ey, en büyük sevğilisini kay
beden ulu millet 1. 

Ey, en yüce bayraktarını kay
beden sulh perisi ! .. 

Ey, en büyük adamını kaybe
den koca dünya ! .. 

Ey, en büyük bilginini kayb 
eyliyen yüce tarih ! .. 

Ey, şuurlu eşini kaybeden 
cansız güneş ! .. 

Ey, şuurlu senbolünü kaybe
dip şuursuz gök ve tabiat! .. 

Ey yaslılar .. Matemliler!.. Ey, 
tasalı .. , elemliler!.. 

Ey içleri ateşli, gözleri yaşlı 1 

ve acılı kardeşler!.. 
Şu, büyük alanda.. adı, tarih I 

yaşatan alanda .. beraber yanmak r 

beraber tutuşmak, beraber hıç
kırmak .. ağız birliği, gönül bir- 1 
liği.. duyğu birliği.. derd birliği 
ederek beraber ağlaşmak .. ma
tem havaları terennüm etmek .. 
çok ağır ve çok büyük hicran
larımızı paylaşarak hafifletmeğe 
çalışmak .. 

Atamızı taziz ve takdis etmek 
izinde yaşayacağımıza and iç
mek.. and tazelemek .. 

Onun .. ebedi yaşayışına iman 
ve inancımızı kuvvetlendirmek .. 
Ve nihayet.. birbirlerimizle te
ıellileşmek için toplandık. 

f stanbulda.. ve İstanbuldan 
Ankaraya kadar yollarda .. Bu
gün de Aukarada . burada.. Ve 
Türkiyemizin her yerinde.. dün
yayı saran ve sarsan bir büyük 
acılı tören yapılmakta.. Bir bü
yük cenaze kutsallaşmakta .. 
bir büyük varl ı k, ebedileştiril· 
mekte .. Bir büyük var. . Ebedi 
yaşattırılmakta . 

Biz, bu büyük törene iştirak 
etmek için de burada toplan
dık ... 

- Bu, büyük cenaze töreni 
kimin? ... 

- Bu büyük, bu acı tören 
fani büyük Mustafa Kemal Ata
türk ... 

Ne mutlu sana! Ey fani bü
yük Atatürk .. 

Yer yüzi.i.. insanlığa sahne 
o\alı ... Gök yüzü bu sahne kub
be olalı, böyle bir fani cenazesi 
yapılmadı. 

Tarihte ... şanlarla yaşa .. Ey 
büyük atam! 

Sana yaş dökenlerin ülküsü .. 
sade, yaşatam!. 

- Ya bu, beriki ... 
Ya, bu büyük varlık ta .. kim? 
- E'ledi büyült Mustafa Ke 

mal Atatürk! 
Ne mutlu sana!.. Ey ebedi 

büyük Atatürk!., 
Kainat kurulalı, güneş nur

lanalı, böyle azametli bir ebedi 
varlık görmedi.. Arşında müs
terih otur .. Ey Tanrılaşan Atam!. 

izinde yürümeğe andiçenlerin, 
hitabına mazhar olanların.. Ve 
büyük huzurunda saf, saf du
ranların ülküsü ... Atamı yaşa-
tam ... 

* Ey şuursuz göl<!. .. Ey şuursuz 
güneş ve ey yuca tarihi.. 

Ey kaca dünya!.. Ey, narin 
sulh perisi.. . Ey ulu millet! .• 
Türk ulusu!.. Ey, gençler! 
Ey, oğullar! Ey, kızla~!... Ey, 
oku larl Ey öğretmenler!. .. Ey 
kurumla·!.. Ey kurullar!.. Ey 
büyük ordnm! . Ey büyük par
tim!... Ey, höyük hükumetim!... 
Ey, büyük cumhuriyetim! .. Ey 
Ey, büyük ve şanh bayrağım! 
Ey yaslıla:-, matemliler!.. Ey ta
salı ... Eleml!ler ... Ey, içleri ateş, 
hicran ey gözleri yaşla dolu, 
renkleri uçuk kardeşler!.. Emin 
ve müsterih ve müsterih olun ... 
Hiç bir kayıp yok ortadr o 
çıktı arşa ... 

Ey, nurlu izlerinde yürüyen 
ve yürüytcek olan m:lletim onun 
emanet ettiği şanlı tarihinle, 
sanlı cumhuriyetinle beraber 
sağ ol. .. var ol... Yüz binler, de 
ğil: .. Milyonlar yaşa! .. 
Arşa çıkan bu varlığı menfa

larından Paryalar .. Fellahlar kut

sallı yorlar .. 
Kurrenin kültür nuru ışıldayan 

köşelerinden Beyazlar... Siyah
lar selamlıyorlar.·· 

Selam sana ! .. Ey ebedi Ata-

AYDIN 

Hava raporu 
Bıış tarafı il<inci sahifede 

Y AGIŞ VAZiYETİ: 
Bugün ha va, yurdun cenup 

doğusunda kapalı yağışlı, Orta 
Anadoluda çok bulutlu, diğer 
bölglelerde bulutlu geçmiştir. 

24 saat zarfında yağan yağ
murun metre murabbaına bırak· 
tığı su miktarı, Şar kışlada 
62, Sivasta 16, Elbüstanda 25, 
Giresunda 3, diğer yağışlı mın
takalarda 1-3 kilogramdır. 

Sivasta yağan karın kalınlığı 
yedi santimdir. Rüzgar vaziyeti 
yurdun her tarafında en çok 
saniyede yedi metre süratle 
esmiştir. 

MUHTEMEL "-IAV A VAZlYETİ: 
Yurdumuzla civar memleket

lerin umumi hava vaziyetine na
zaran yarın Ege ve cenup doğu 
mıntakasında ço!-c bulutlu ve 
yağışlı kapalı ve az ihtimal ile 
yağışlı geçeceği tahmin edil
mektedir. 

Bugün Ankarada hava, sisli 
ve durgun geçmiştir. 

En yüksek suhunet gölgede 7 
derecedir. Saat 14 te yapılan 
rasadata göre hava tazyikı 688 
deniz seviyesine göre 768 mili· 
metredir. 

Bugün İstanbulda hava az 
bulutlu geçmiş, rüzgar cenuptan 
5 metre süratle esmiştir. 

Suhunet gölgede 15 derece, 
hava tazyiki 764 milimetredir. 
Komşu memleketlerde hava 

vaziyeti: 

Bugün hava, Sivastopol, Ode· 
sa, Bükreş, 'Sofya, Atinada ka
palı geçmiştir. Rüzgar cenuptan 
10 - 14 metre süratle esmiştir . 

En yüksek suhunet 9 - 17 
derecedir. a a 

türk, Selcim sana !.. Ey hrihin 
kahramanı. . Selam sana !.. Ey 
şanlı, sanlı ulu Türk.. 

Selam sana !.. Ev baskanların 
başkam !.. Senin .. Bize ~man~tin 
olan şeyler İstiklal... İnkılap ... 

Rejim, cum huriyet.. 
Güneşin nuru sönünceye .. 
Gögün rengi kaybolana . 
Kürre .. Taş kesilinceye kadar 
Emin ol ki.. yaşayacak .. 
işte!. tekrar, tekrar ediyoruz. 

Yüksek ve engin ebedi huzu
runda .. 

Büyük, küçük, Kadın, erkek, 
çoluk Çocuk.. ihtiyar, genç - on 
sekiz milvon millet.. Bir ağızla .. 
Bir imanla ve inançla . Sana . 
yemin ediyoruz .• 

... 
Ey aziz ve Ulu ebedi Atamız! 

Yarattığın vahdet ve kudreti .. 
Satvet ve şevketi ebediliğe ka
dar götüreceğimize .. 

Yüksek ve zeval bulmaz eser
lerine bağlıliğımızm bu birlikle 
ebedileştirileceğine .. 

~serlerine ve inkılaplarına 
daıma artan bir inanla ve sıd-
kile bağlı kalıp, onları daima 
ileri ve daha kemale gölürece
ğimiu . .. ve nurlu izlerinde .. 

Ve kurduğun rejim ve Cum
huriyet başkanlığında yerini tu· 
tanların işaretinde ve buyuru
ğunda, d lİma şevk ile ve sevgi 
He yürüyeceğimize ... namusları
mız, şereflerimiz ve onurla r ımız 
üzerine, ve şanlı bayrak ve ta
rihimizle senin Ulu, yüce ve 
ebedi adlarınıza s öz veriyor ve 
andiçiyoı uz. 

• 
Arşında müsterih ve emın 

olur .. 
Sen, ey yüce atam ... Karşın

da andiçenlerle soylarının üllcii
sü Atamı yaşatanı!.. 

. 

...----- ---- - ~--- - - ----- - - ---

Açık teşekkür 
Uzun zamandan beri müptela 

olduğum fıtıktan tecrübe ve ha
zakatları, derin itina ve ihtimam
lariyle ameliyat yaparak ·bir sa
at zarf mda beni bir mevti mu-· 
hakkatan kurtaran memleket 
hastaneııi operatörü Medeni 
Boyerle arkadaşı değerli dahili
yeci Muhsin Ergüvene ve has
talığımla yakından alakadar o
lan hasatane elemanlariyle şef
kat ve hassasiyetlerine medyun 
bulunduğum hemşire ve hasta 
bakıcılara yeni bir hayata ka
vuşmuş olamağla hissettiğim 

minneti borçlu bulunduğumu sa
yın gazetenizle bildirmenizi di
lerim. 

Aydın tayyare biletleri 
Serbayii emekli Binbaşı 

Hüsnü Sunar 

Vakıflar idaresinden 
Karahayıt, Köşk, Germercik 

nahiye ve köylerile Çine çayın
dan cincine kadar ( Cincin da
hil ) köylerdeki vakıf zeytinlik
lerin 938 mahsl birinci müza
yedelerinde talip çıkmayanlarla 
verilen bedeli haddi layıkmda 
görülmeyenlerin ikinci arttırma· 
ların 28/11/938 Pazartesi günü 
saat 10 a kadar temdidine ka
rar verlkli. Muvakkat teminat 
yüzde 20 satış bedeli peşindir. 
Taliplerle fazla malumat a'mak 
isteyenlerin Aydın vakıflar ida-
resine müracaatları. 935 

Aydın Asliye Buhuk 
mahkemesinden : 
Aydın Me:ıudiye mahallesin

den kuyucu Mehmed kızı Ce
milenin aynı mahallede otur
makta iken tağayyüp ederek 
ikametgahı malam olmadığın· 
dan tebliğat yapılmay;rn Ulu· 
borlulu Niyazi aleyhine açılan 
boşanma davasında tebliğatın 
ilanen ifasına kadar verilerek 
muhakemesi 9/12/938 tarih saat 
10 a bırakılmış olduğundan 
mum1ileyhin o gün ve saatta 
muhakemeye gelmesi aksi tak
dirde kayıp kararı ittihaz edi · 
leceği davetiye yerine geçmek 
üzare ilan olunur. 954 

Söke Belediye riya
setinden: 

Söke Belediyesinde taşlı taş
sız 2817.75 M2 kaldırım tamiri 
750 lira 5 kuruş bedeli mubam-
menli 14/11/Q38 tatihinden 5/ 
11/938 tarihine kadar 21 gijn 
müddetle eksiltmeye konulmuş
tur. 

Taliplerin ihale günü olan 5/ 
12/938 günü saat 15 te teminat 
akçelerile birlikte Söke beledi
yesine müracaatları ilan olunur. 

947 19 23 26 1 

ilin 
Vilayet daimi 
en,.ümeninden 

YOZ: 3 

907 lira 89 kuruş ketif bede
li Aydın-Muğla yol•nun 8+ 700 
Mendres köprüsü varyantının 
tesviyei türabiyesi ve kaldırım 
işi ile 5 ı-800 deki ahşap kaprll
nün imlası ve üzerine kaldınm 
işası aşık eksiltmeye konulmuı
tur. 

Eksiltme 5/12/938 pazartesi 
günü saat 15 te vilizet daimi 
encilmeninde yapılacaktır. Bu 
işe ait keşif metraj ve şartna
me ve resimler nafıa müdürlü
ğünde gürülebilir. 

Muvakkat teminat 69 liradır. 
İsteklilerin Aydın vilayetinden 

bu iş için alacakları ehliyet ve
sıkaları, muvakkat teminatları 

ve ticaret odası vesikalariyle 
birlikte yukarda yazı gün ve 
saatte vilayet daimi encümeni
ne gelmeleri ilan olunur. 

17 22 29 2 (937) 

ili n 
Söke Belediye riya
setinden: 

Elektrik fabrikası ıçın 276 
lira 50 kuruş bedeli mubam
menli ve eksiltme şartnamesi 
belediyede mevcut muhtelif e
lektrik malzemesi satın alına
caktır. İhale 5/12/938 saat 15 
tedir. f steklilerin belediyeye mü
racaatları ilan olunur. 

948 19 23 26 1 

• 

Aydın As. Sa. Al. Ko
misyonundan : 
Aydın birliğinin ihtiyacı ıçın 

( 96000 ) kilo yulaf veya arpa 
açık eksiltme ile münakasaya 
konmu,tur. 

Hangisi ucuz olursa onun iha
lesi yapılacaktır. İhale 25 ikinci 
teşrin 9.J8 cuma günü saat 10 
da Aydın askeri satın alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. Arpa
nın muhammen bedeli 4195 lira 
20 kuruştur. Yulafın muhammen 
bedeli 4435 lira 20 kuruştur. 
Yulafın ilk teminatı 332 lira 64 
kuruştur. Arpanın ilk teminatı 
314 lira 64 kuruştur. Şartnamesi 
Aydında askeri satın alma ko· 
misyonunda görülebilir. Taliple
rin mezkur günde kanuni veaa
iklerile birlikte komisyona mü
racaat etmeleri ilan olunur. 

918 
9-14-19-24 

Aydın Ortaokul satın alma komisyonundan: 
Azı Çoğu Muhammen ~o 7,5 Teminat 

Cinsi kilo kilo Fiat Lira kuruş 
Ekmek 16,000 18,000 9,5 128 25 
Sade yağ 1200 1500 100 112 50 
Dana eti 5000 6000 25 112 50 
Pirinç 1500 1800 28 37 00 
Odun 50,000 60000 1,25 56 25 

t - Aydın Ottaokul pansiyonunun Mayıs 939 sonuna kadar ih
tiyacı .o!an yukarıda yazılı erzaklar on beş gün müddetle açık ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - İhaleleri 8 Birinci ka•1un 1938 Perşembe günü saat 15 te 
Ortaokuld'i toplanacak komisyonca yapılackktır. Şartnameler tatil 
günlerinden başka günlerde okukla görülebilir. 

3 - Kanuni vasıfları haiz isteklilerin teminat makbuzu, banka 
teminat mektubu veya kanunen muteber diğer teminat vesaikiyle 
birlikte muayyen gün ve saatte okula gelmeleri. 

23, 27, 2, 7 955 



• 

ilan 
~Ydm l11hisarlar 
aş 11lÜdürlüğünden 
Aydın t h" 

Posund n ısarlar barut de-
k a Yapılacak 833 lira 21 
.. ur~ş keşifli bekci odasile tel 
orgu v 
Carş eh su kuyusu 30/111938 

an a a" .. 
le ed'I k6 unu saat ikide iha

ı ıne ·· nu' uzere eksiltmeye ko-
ınuştur. 

Taliplerin A d . 
Baş hlüd" . . Y ın inhisarlar 
ıneJ . urıyetıne müracaat et-

-... erı. 4 10 18 24 912 

ilin 
b Aydın orta okul tale
'" e kooperatifi başkanlı
gından: 

Kooper t"f· . . a ı ımız başkanlığın 
eın .. rıyle yeni bir şekilde kurula-

~~~ından. eski teşekkül tasfiye 
ı ecektır K t'fl ·ı· .... ol · oopera ı e ı ışıgı 

• aKn nıezun talebenin 15 Birin
cı A 

._ anuna kadar müracaat ede
rel[ iliş"" .. k r . ıgını esmeleri, müdde-
ınlı tecavüz ettirenlerin sermaye . 

d d~rlı yeni teşekküle irat kay-
e ı ecelti ilan olunur. 

91 3 4-15-25 

Birinci Sınıf Orman 
mühendisliğinden : 

Germencik nahiyesine bağlı 
Çam köy civarında kerkez de
re nam devit ormanından 393 
kental ve yine Germencik na
hiyesine bağlı dam pınar kö
yüne mücavir Menteşli taş or
manından 510 kental meşe kö
mürünün beher kentalı 50 ku
ruştan ibaret olmak üzerell/11/ 
938 tarihinde itibaren artırmaya 
konulmuştur. Ve ihaleside 25/11 
/938 tarih Cuma günü öğleden 
sonra saat 14 de orman idare
sinde müteşekkil komisyon hu
zurunda yapılacağından talip
lerin ihale günü % 7-5 teminat 
akçelerile birlikte orman ida
resine müracaat etmeleri ilan 
olunur. (944) 17 20 22 25 

•.••.•••• Abone şeraiti •••••.•.• 
l Yıllığı her yer için 6 lir~. i 
i Altı aylığı 3 liradır. i 
! idare yeri: Aydında C. H. ~ 
! P. Basımevi. ! 
f gazeteye ait yazılar için l 
i yazı işleri müdürlüğüne, ilin· i 
i lar için idare müdürlüğüne i 
: - d'l l'd" • ; muracaat e ı me ı ır. : . . ................................................... 

imtiyaz sahibi ve Umumi Netrlyat 
Müdi.irü ı Etem Mendret 

Baaıldı cn ver : 

C. H. P. Ba11mevl 

f.~a~es:~~ ıı;ıııı:ııııı;ıı.~~ ıı;ıı~~,-ı;ıı~~ıı:ıp;ıuı~n;ıı~~ıı;-~ 
f:~ ,......._..,..,.--;~K~;;"~~.......,_.. . .-,. .. ....,""''•'1! 

~!1 Necip Aydın (!~ 
~ ~ 
r!] Rontgen mütehassısı i!J 
[•] Muayene yeri : Eski operatör Mitat kıliniki halen [+] 
[•] doktor Ziya evinde hasta kabul eder. '~~ 
~:~ Muayene saatları : Saat 16 dan 19 a kadar f:) 
'!l İcabında Rontgen hastanın evine de götürülebilir. f!j 
=ıı:'~ • ~ ~~"f'l;· ~~·ı~ıı-;ı-.•ıı;_ııı~~~l~~~ 917 ~I~~ 

""" """ .., ..... ııııtı:::ıımilbiııJM lıi!lııf.lıiil. lı ~.ını;;!d llıiiiıltıi':lıl~ ~ 

.,,. ... ~iidl~ı.'."!' .... -.::,:-~ ıı;ıııı:ıııı:ıırı;ıt~lfln;ır.!!:.'ı~ııı::ııı;.ıııı;.ııııı:.•.=ııı:ıı~~ l~~ıı:ıı ~ 
---........ l:ıiiıılıi:iıJlıı..ııUJbdıl~llı ... ıl1~1~1ıb~lıhddlı~ıı;;ııJ!ti~lıhiilllııiMiıl~J 

Demir iş atölyesi 1 
Yeni açılan ve sanatokulu me- t! 
zunları tarafından idare edilen ~! • 

DEM 1 R İŞ AT ô L YE Sİ nde !. 
Her nevi Demjr işi, Galvanizli, Demir ve Kur- • ! :un . bor~lu su tesisatı ucuz, sağlam ve tamamen 

1
: 

• en?ın ıcaplarma uygun .şekilde yapılır. İhtiyaç • 
t] sahıplerinin atölyemize müracaatları. t 

:~ Adres: Bezirgan karşısında Mehmet Uygur J! 
J~ ve Osman Alpsoy + 
~"'·"'~ıııuı;ıııı;ııı;ıu~ıı;ıııı;ıı~ıqıll'·~;ıı-;ıııı~·..-~ı:ı 849 ~~ı.., ....... 141. 

~~kilıl~~Niıllııii•ftıhlı:J~,ıılıııı1ı.11ltiPiıllıii.ı llıMidllı ı~lliu•ıJlııi-:iıl 

1

9' .. ~!l!DmlmDllljl .. ıQI · llf lll·llrJI'• ' ııımııml!PR 

Biçki ve dikiş yurdu 
Süreyya Diker kayda başladı 

b·ı· En son Paris metoduyla ve en kolay usullerle 
• d~ uınu111 biçki ve dikiş dersleri gösterir kültür 
.. ırektölüğünden tasdikli diploma verilir mezun olan 
it YUr~ açabilir masrafın çokluğu gözönüne alınarak 

1 
gerı bırakılmaması için yurt direktörü bilumum 
masraf .. . k 
Ş ı uzerıne alaca tır ücrette suhulet yapılmıştır. · 

1 
a~ka çiçek sepet işleri yağlı boya ve fosfor ders
erı verilir kayıt kapanmadan müraceat edin naml zct fazladır fazla izaabal yurt direktöründen alınır. 

Adres: Gazi Bulvarı S. 7 
784 Biçki Yurdu S. Diker Aydın 

...... •ı dtcılıı ~ılıı 11 ~~0 

AYDIN 'iAYI : 399 

... ------------------------------------------------
MEHMET GÜRER 

TECİM EVİ 
AYDIN - DEMİRYOLU CADDESİ .'i 3212 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağbetten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

,, '-* ... 
BU ÇILDIRTICI GUZE;.LUGI 

JOLİ ~brM 
K RE:Mİıı PUDRASl Vf ALLIK
LARINA BOR LUDUR. 

Arzunuza muvafık envai çeşit tuhafiye~ malları ve en iyi ıtrıyat 

çeşitleri her marka Gramofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri 

bilumum alatı musikiye, hurdavat, pipo ve sıhhi sigara ağızlık

ları yassı yuvarlak fantazi cep fenerleri ve taze pilleri elektrik 

lambaları envaı çeşit tıraş bıçakları, oyuncaklar vesaire gibi 

malları eşi görülmemiş ucuz fiatlarla tecim evimizden almak 

menfaatiniz icabıdır. 

MARKON/ radyo 19,'/9 model/erile SPARTON radgolal'ı
mızın geldiğini sayın ınüşterilerimize iftiharla bildiririm. 

rlJ 12 ay veresiye satış 

B·asımevimizde 
~.... •• .~ ·:'. . :- ·, • .-· ~ 4 , ... '14~· 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Karar 
Evrak kayt 

Evlenme 
Doğum 

defterleri hazırlanmıştır. Temiz işçilik, En iyi cins 
kağıt, Sağlam cilt, Buna karşılık fiyatlar rekabet 

kabul etmez derecede ucuzdur 


